
 
 

 . المذكور أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصاتروعالمش عملوا فً نفس المجال تقدٌم عطاءاتهم عن طرٌق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصٌانة  المقاولٌن المؤهلٌن والذٌن سبق وأنٌدعو الصندوقوعلٌه 
 

تقدٌم عطائه وٌتحمل مسئولٌة  ٌجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن ٌقوم بزٌارة الموقع قبل .1

 .عدم زٌارته للموقع

 شارع حدة  –صنعاءالصندوق االجتماعً للتنمٌة فرع  ٌمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر .2

 تلفون  / 15309: ب . ص  / الجمهورٌة الٌمنٌة - صنعاء -  خلف مول العرب – جولة الروٌشان –

 وذلك خالل ساعات الدوام الرسمً مقابل رسم ال ٌرد حسب ما 513803/01:،فاكس 513821/01

 .مناقصة وبحسب العناوٌن الموضحة أدناهالقرٌن  هو موضح أعاله

بالشمع األحمر مكتوب علٌه اسم المشروع و رقم المناقصة،  ٌسلم العطاء فً مظروف مغلق ومختوم .3

الصندوق   على العنوان التالًناقصةمالأعاله لفتح المظارٌف قرٌن  فً أو قبل الموعد المحدد

 - صنعاء -  خلف مول العرب – جولة الروٌشان – شارع حدة  –صنعاءاالجتماعً للتنمٌة فرع 

 ،          513803/01:،فاكس 513821/01 تلفون  / 15309: ب . ص  / الجمهورٌة الٌمنٌة

 .       8009800 ، الرقم المجانً 776160221رقم الشكاوى الخاص بالفرع 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

-  خلف مول العرب – جولة الروٌشان – شارع حدة  –صنعاءالصندوق االجتماعً للتنمٌة فرع  تفتح المظارٌف فً .4

عد حسب المو، 513803/01:،فاكس 513821/01 تلفون  / 15309: ب . ص  / الجمهورٌة الٌمنٌة - صنعاء 

 فً نفس الساعة والٌوم المذكورٌن أعاله بحضور المقاولٌن المتقدمٌن أو مندوبٌهم وأي مناقصةال أعاله قرٌن  المحدد

 .عطاء ٌقدم أو ٌصل بعد هذا الموعد سٌرفف وسوف ٌعاد  لى صاحبه مقفوالًال 

 .المفعول و حضار سند شراء الوثائق صورة من البطاقة الضرٌبٌة سارٌة  حضارعلى المتقدم   .5

 .على المتقدم  حضار صورة من شهادة تسجٌل ضرٌبة المبٌعات  .6

 .على المتقدم  حضار صورة من البطاقة الزكوٌة والتأمٌنٌة سارٌتً المفعول  .7

 .على المتقدم  حضار صورة من شهادة مزاولة المهنة سارٌة المفعول  .8

 .القوانٌن السارٌة فً البالد على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب .9

 صالح للمدة المذكورة أعاله ناقصةم القرٌن (حسب ما هو محدد أعاله)ٌرفق مع العطاء ضمان بنكً غٌر مشروط  .10

، و ٌبدأ سرٌانه من تارٌخ غٌر مصحوب بضمان المناقصة مشروع أو شٌك مقبول الدفع وسٌرفف أي عطاء القرٌن

  .فتح المظارٌف

  .  بتداءًال من تارٌخ فتح المظارٌف.مدة صالحٌة العطاء حسب ما هو محدد أعاله .11

 .ٌقدم العطاء بالعملة المذكورة قرٌن المناقصة وسٌتم استبعاد أي عطاء ٌتم تقدٌمه بعملة مغاٌرة .12

 .غٌره من العطاءات رب العمل غٌر ملزم بقبول أقل عطاء أو .13

 www.sfd-yemen.orgٌمكن اإلطالع على اإلعالن فً الموقع اإللكترونً للصندوق اإلجتماعً للتنمٌة  .14

 
،فاكس 513821/01 تلفون  / 15309: ب . ص  / الجمهورٌة الٌمنٌة - صنعاء -  خلف مول العرب – جولة الروٌشان – شارع حدة  –صنعاءالصندوق االجتماعً للتنمٌة فرع  :تصال باآلتًإللإلستفسار بشأن بٌع المظارٌف ا

         .8009800 ، الرقم المجانً 776160221 ، رقم الشكاوى الخاص بالفرع 513803/01

 فرع صنعاء –إعالن مناقصة من الصندوق االجتماعً للتنمٌة 
 : على تموٌل المشروع التال1997ًلعام  (10)وافق الصندوق االجتماعً للتنمٌة المنشأ بموجب القانون رقم 

 المطلوبة الخبرات التموٌل مصدر المناقصة  مكونات المشروع اسم المناقصة رقم
  عملة

 العطاء
  الرسوم
 باللاير

مدة 
 صالحٌة
العطاء 

 )اٌام(

صالحٌة 
ضمان  
 العطاء

 )اٌام(

  قٌمة
 الضمان

 (دوالر)

 موعد فتح المظارٌف
 (التارٌخ/الساعة)

200-8551 
 العٌادات وتأثٌث وتجهٌز بناء  عادة

 الجوف - العنان برط لمستشفى الخارجٌة

 13الخارجٌة المكون من  العٌادات بناء
غرفة وملحقاتها 

 االتحاد منحة

 االمم عبر االوربً

  لمشروع المتحدة

 االجتماعٌة الحماٌة

 صمود لتعزٌز

 الٌمن فً المجتمعات

خبرات سابقة ألعمال 

 مماثلة

الدوالر 

 2500 120 90 5000 األمرٌكً
الخمٌس 
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